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În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un învăţător de Lege, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, care poruncă este mai 

mare în Lege? El i-a răspuns: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul 

tău». Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, asemenea acesteia, este: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi». În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi prorocii. Şi, fiind adunaţi fariseii, i-a întrebat Iisus, zicând: Ce vi 

se pare despre Hristos? Al cui Fiu este? Zis-au Lui: Al lui David. Zis-a lor: Cum deci David în duh îl numeşte pe El Domn, 

zicând: «Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale»? 

Deci, dacă David Îl numeşte pe El Domn, cum este fiu al lui? Şi nimeni nu putea să-I răspundă cuvânt și nici n-a mai 

îndrăznit cineva din ziua aceea să-L mai întrebe.                                                                                              (Matei 22, 35-46) 
 

În Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie de azi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care 

este cea mai mare poruncă din Lege, că, toată Legea şi Proorocii se cuprind în dragostea de Dumnezeu şi cea de 

aproapele. Dumnezeiescul Ioan Evanghelistul arată că Dumnezeu este dragoste şi cel ce rămâne în dragoste, rămâne în 

Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el (I Ioan 4, 16). 

Dar să ne punem o întrebare: prin ce cunoaşte omul că a ajuns la dragostea de Dumnezeu? La aceasta vă răspundem tot 

cu mărturii din Sfânta Scriptură şi de la Sfinţii Părinţi. Iată ce avem a zice. Creştinul care a dobândit această preafericită şi 

nepreţuită virtute a dragostei de Dumnezeu, mai întâi are îndelungă răbdare, nu pizmuieşte, nu se semeţeşte, nu se 

trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se întărâtă, nu gândeşte răul, nu se bucură de nedreptate, ci se 

bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă (I Corinteni 13, 4-7). 

Cel care are dragoste dumnezeiască în inima lui, se poate cunoaşte şi după faptul că ajută altora în nevoile lor , ajută pe 

săraci, ajută pe bolnavi şi străini, face bine tuturor, mângâie pe cei necăjiţi şi întristaţi, iartă pe cei ce l-au necăjit şi se 

roagă lui Dumnezeu pentru binele altora şi pentru iertarea celor ce îi fac rău, se jertfeşte pe sine pentru alţii şi chiar 

pentru cei ce nu-l iubesc. 

Deci, fraţii mei, dacă Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi ne arată că dragostea nu face rău aproapelui (Romani 13, 10) şi ne 

învaţă să iubim pe aproapele ca pe noi înşine (Matei 5, 43-44), apoi acel ce pizmuieşte pe fratele şi se întristează de binele 

şi de sporirea lui şi se sileşte a defăima numele cel bun al fratelui său, îi întinde curse spre a-l vătăma, se va dovedi pe sine că 

este străin de dragostea lui Dumnezeu şi vinovat de osânda cea veşnică! 

Preabunul nostru Mântuitor ne-a zis: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi; binecuvântaţi pe cei ce 

vă blestemă (Matei 5, 44). Oare de ce ne-a poruncit El aceasta? Iată de ce! Ca să ne elibereze de ură, de întristare, de 

mânie şi de ţinerea de minte a răului. Apoi ca să ne învrednicească pe noi de cea mai mare avuţie care este dragostea 

desăvârşită. Căci este cu neputinţă să o aibă pe aceasta, cel ce nu iubeşte pe toţi oamenii la fel, asemenea lui Dumnezeu, 

Care iubeşte pe toţi oamenii la fel şi vrea ca toţi să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină (I Timotei 2, 4). 

Să ne aducem aminte că mai întâi ne-a iubit cu desăvârşită dragoste Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care pe 

Cruce fiind răstignit, S-a rugat Tatălui ceresc pentru iertarea celor ce Îl răstigniseră, zicând: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce 

fac (Luca 23, 34). La fel întâiul mucenic, apostol şi arhidiacon Ştefan, nu şi-a dat duhul până nu s-a rugat pentru cei ce îi 

sfărâmau capul cu pietre. Căci, urmând pilda Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru care pătimea a zis: Doamne, nu le 

socoti lor păcatul acesta! Şi zicând acestea, a adormit (Fapte 7, 60). 

Arhim. Ilie Cleopa - http://paginiortodoxe2.tripod.com/ 
 

 

Să luăm un argument prin care se urmărește prinderea în cursă: Învățătorule, spune el, care poruncă este mai mare în 

Lege? Îl numește Învățător încercând să-L prindă în cursă pentru că-și face cunoscute gândurile nu ca un ucenic al lui Hristos, 

lucru pe care-l veți înțelege mai bine din exemplul pe care vi-l voi oferi acum. Tatăl unui fiu este cu adevărat tată și nimeni 

altcineva nu-l poate numi tată decât fiul său; iar mama unei fiice este cu adevărat mama sa și nimeni nu altcineva nu o mai 

poate numi mamă, decât numai fiica sa. La fel și învățătorul unui ucenic este cu adevărat învățătorul său, iar ucenicul 

învățătorului este pe drept cuvânt ucenicul său. Ca atare, nimeni nu-l poate numi învățător decât numai ucenicul său. 

Vedeți, pe baza acestui fapt, că nu toți care-L numesc Învățător o fac corespunzător, ci numai cei care doresc să învețe de la 

El. Hristos a spus ucenicilor Săi: Voi Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt (In. 13, 13). Așadar, 

ucenicii lui Hristos I se adresau cum se cuvine ca învățător și prin acest cuvânt de la însuși Domnul, ucenicii Săi Îl numesc 

Domn. Astfel, Apostolul a spus cu dreptate că: Totuşi, pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi noi 

întru El (1. Cor. 8, 6) și destul este ucenicului să fie nu ca un simplu învățător, ci ca învăţătorul său şi slugii ca stăpânul (Mt. 

10, 25). Așadar, dacă este cineva care nu învață nimic din acest cuvânt și nu se încredințează din toată inima, ca să 

devină sălaș bineplăcut al Său și Îl numește în continuare Învățător, se face frate cu fariseii care căutau să prindă în 

cuvânt pe Hristos în timp ce-L numeau Învățător. Și astfel, toți cei care spun Tatăl nostru care ești în ceruri nu trebuie să 

aibă un duh al robiei, spre temere, ci Duhul înfierii (Rom. 8, 15). Iar cel care nu are Duhul înfierii și totuși spune Tatăl nostru 

care ești în ceruri, minte, pentru că nu este Fiu al lui Dumnezeu, chiar dacă numește pe Dumnezeu Tatăl său. 

Origen, Comentariu la Matei - https://doxologia.ro/ 
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      Programul săptămânii   1 decembrie  –  8 decembrie  2019 
 

Duminică       1 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Cea mai mare poruncă din Lege) - Pr.Dragoş 

Duminică       1 decembrie         16 - 18 - Taina SF.MASLU de obşte – parohia Sf.HARALAMBIE  

Luni               2 decembrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți             3 decembrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri        4 decembrie            9 - 10 - Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                  5 decembrie          17 - 19 - Vecernia, acatistul Sf.Nicolae şi Litia – Pr.Dragoş 

Vineri             6 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Ierarh Nicolae) - Pr.Dragoş 

Vineri             6 decembrie          17 - 18 - Acatistul Sf.Mc.Filofteia – Pr.Dragoş 

Sâmbătă         7 decembrie           8 – 12 - Sf.Liturghie (Sf.Mc.Filofteia ) şi pomenirea celor adormiți  – Pr.Dragoş 

Sâmbătă         7 decembrie         17 - 18 -Vecernia duminicii  a 27-a după Rusalii - Pr.Ticu 

Duminică       8 decembrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Tămăduirea femeii gârbove) - Pr.Ticu 

Duminică       8 decembrie         16 - 18 - Taina SF.MASLU de obşte – parohia MĂRŢIŞOR  

 

                                                Cine vine, Sfântul sau Moșul Nicolae?                                        Arhim. Mihail Daniliuc  
Cei doi constituie, de fapt, un singur personaj dar,  contemporaneitatea se străduieşte să-i separe, plăsmuind două 

persoane distincte. La urma urmei, pe copii nu-i prea preocupă această chestiune. Ei doresc să vină Moșul cu dulciuri căci, se 

știe, în general, cei mici nu apreciază oamenii după ştiinţa lor, după rangul social ori după averea deţinută, ci după 

bunătatea pe care le-o arată. De aceea, să-i învățăm pe micuți că nu doar jucăriile sunt cadouri extraordinare. Așadar, 

un posibil răspuns la chestiunea ridicată ar fi aceasta: vine, îl așteptăm pe Sf.Nicolae, căruia copiii îi pot spune și „Moșul”. 

Dar să nu cerem de la el numai dulciuri, ci să-l rugăm să ne dăruiască bucurii mult mai mari. Să fii sănătos este un cadou 

nemaipomenit; să ai părinții pe lângă tine, de asemenea; să te rogi, să mergi la Biserică, este o mângâiere nespusă. Când 

Sfântul te sprijină să-i ajuți pe cei aflați în suferință, în nevoi, îţi dăruieşte linişte şi mulţumire sufletească. Oare nu sunt 

acestea adevărate bucurii?! Dacă Sf.Nicolae ar aduce doar jucării, cred că ar fi zgârcit. Nu ne-ar oferi darul suprem: 

secretul prin care el a ajuns în Cer, mijloacele de a deveni şi noi locatari în Împărăția lui Dumnezeu, alături de toţi 

sfinţii. El ne învață să fim milostivi ca dânsul, căci luăm în viaţa veşnică numai cât am dăruit altora. Ce am adunat doar 

pentru noi înşine nu are însemnătate spirituală, ci numai valoare biologică sau economică. Însă darurile oferite celorlalţi, din 

iubire milostivă, se preschimbă în lumină a sufletului nostru, făcându-ne asemănători cu Dumnezeu Cel Milostiv. 

Așadar, „Moșul” despărțit de Sfântul Nicolae aparţine aceleiași specii de personaje, parcă intenționat plăsmuite pentru a 

provoca uitarea sensului real al sărbătorilor. În această categorie mai includem iepurașii de ciocolată de la Paști, strigoii de la 

Sfântul Andrei, Moș Crăciun de la praznicul Nașterii Domnului. Dacă nu vom înțelege corect semnificația sărbătorilor 

noastre, vom ajunge să serbăm un Paști fără Hristos Înviat, un Crăciun fără Pruncul Dumnezeiesc, pe Sfântul Andrei îl 

vom înlocui cu strigoii, pe Sfântul Nicolae cu un bătrân necugetat, ce împarte cu nonșalanță tuturor dulcegării. Se va 

obiecta: sunt tradiții, trebuie să le păstrăm! Așa-i, dar să nu le transformăm în norme de credință. 

Putem să-l așteptăm pe Moș Crăciun, fără să-L marginalizăm ori să-L uităm pe Sfântul Prunc Dumnezeiesc. Așijderea, 

copiii îl pot aștepta pe Moșul, numai să știe că el nu este un alt Nicolae, ci Sfântul, chipul blândeților, după cum îl numește 

cântarea bisericească. El nu săvârşeşte binele, nu oferă daruri din dorința de a căpăta popularitate, de a-și câștiga capital 

de imagine, cum se spune astăzi. Bunătatea Sfântului Nicolae, personificat de tradiția populară în Moșul, nu este una naivă. 

Biruitorul de popor, căci aceasta înseamnă numele său, vrea să arate astfel atotbunătatea și milostivirea lui Dumnezeu. 
În viața sa pământească, atunci când ajuta, nu se făcea văzut, ci rămânea un anonim, pentru că se considera instrumentul 

lui Dumnezeu, Preamilostivul, Care îi ajuta pe sărmani prin intermediul lui. Poate că astfel se explică de ce tradiția a 

evidențiat amănuntul tainicei lucrări a „Moșului” atunci când aduce cadouri. Spre deosebire de Moș Crăciun, pe care cei mici 

îl văd, căruia îi scriu scrisori expunându-şi doleanțele, „Moșul” Nicolae soseşte misterios, lăsând daruri în papucii copiilor. Nu 

se arată ca să ne învețe că mărinimia lui este, de fapt, generozitatea lui Dumnezeu Tatăl. 

Vasăzică, Sfântul Nicolae, personificat de tradiția populară în „Moșul” prin pilda vieții sale, este un învățător și călăuzitor 

către sărbătoarea Crăciunului. Fiind buni, oferind daruri ca el, vom ști să primim Darul dumnezeiesc, pe Iisus Hristos 

Mântuitorul nostru.                                                                                                                          https://ziarullumina.ro/ 

 

Duminică, 1 decembrie  2019, orele 16.00, suntem invitaţi să participăm la 

Sf.MASLU de obşte de la Parohia Sf.Haralambie (Paroh Pr.Gheorghe DOGARU) 

  Duminică, 8 decembrie 2019, orele 16.00, sunteţi aşteptaţi la Sf.MASLU de obşte de la Parohia MĂRŢIŞOR. 

 

                      Marţi, 3 decembrie – Sf.Cuv.Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani; 
                            Miercuri, 4 decembrie – Sf.M.Mc.Varvara; Sf.Cuv.Ioan Damaschin; 
                                              Joi, 5 decembrie - Sf.Cuv.Sava cel Sfinţit;  
                                                            Vineri, 6 decembrie – Sf.Ierarh Nicolae; 
                                                                        Sâmbătă, 7 decembrie – Sf.Mc.Filofteia; Sf.Ambrozie.                                    

 

Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă! (Sf.Grigorie Teologul) 

 

Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filoftee, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor 
și spre noi, care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind. 
Căci știm, Sfântă Muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași, neploaie 
la vreme și alte asemenea rele. Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră. 

Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție: bucură-te fecioară, Mare Muceniță Filoftee. Amin. 




